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Preguntes competència digital del professorat - 

Grup València 03, L'Horta Oest i Sud 
 

1. Àrea 1: Informació i alfabetització informacional 
1.1. Competència: navegació, recerca, filtrat, ... 

1.1.1. Saps buscar informació en Internet 
utilitzant un cercador? (A) 

1.1.2. Saps descarregar informació i seleccionar 
els recursos més adients a l’ús educatiu? 
(B) 

1.2. Competència: Avaluació d’informació, dades i 
contingut digital. 

1.2.1. Contrastes les fonts d’informació que 
trobes als cercadors d’Internet? (A) 

1.2.2. Coneixes les diferents llicències d’ús de la 
informació? (B) 

1.3. Competència: Enmagatzemaments, i 
recuperació de dades i continguts digitals. 

1.3.1. Organitzes arxius digitals amb carpetes? 
(A) 

1.3.2. Eres capaç de comprimir i descomprimir 
arxius? (B) 

2. Área 2: Comunicació i col·laboració 
2.1. Competència: Interacció mitjançant les 

tecnologies digitals. 
2.1.1. Utilitzes amb una freqüència, almenys 

setmanal, el correu electrònic? (A) 
2.1.2. Saps enviar un correu electrònic amb 

fitxers adjunts? (B) 



 

2.2. Competència: Compartir informació i 
continguts digitals. 

2.2.1. Saps compartir fitxers amb altres 
persones en entorns col·laboratius com 
per exemple Google Drive? (A) 

2.2.2. Publiques documents en un espai online 
de manera habitual? (B) 

2.3. Competència: Participació ciutadana en línea. 
2.3.1. Accedixes habitualment a Internet amb 

les teues dades? (A) 
2.3.2. Utilitzes la teua signatura digital, per a la 

tramitació de serveis administratius? 
2.4. Competència: Col·laboració mitjantçant canals 

digitals. 
2.4.1. Has utilitzat alguna vegada foros, xats o 

videoconferències? (A) 
2.4.2. Entres en documents compartits per a 

col·laborar en l’edició i afegir comentaris? 
(B) 

2.5. Competència: Netiqueta. 
2.5.1. Saps que hi han normes de comunicació 

online? 
2.5.2. Planteges debats/activitats a l’aula al 

voltant del perills d’Internet? 
2.6. Competència: Gestió de l’identitat digital. 

2.6.1. Et preocupa la teua privacitat digital. (A) 
2.6.2. Accedeixes als teus comptes des de 

diferents dispositius i gestiones les teues 
dades sense dificultat. (B) 

3. Àrea 3: Creació de continguts digitals. 
3.1. Competència: desenvolupament de continguts 

digitals. 



 

3.1.1. Utilitzes el processador de textos, per a 
crear documents, en el teu ordinador? (A) 

3.1.2. Utilitzes diversos formats per a crear 
documents (presentacions, vídeos, 
imatges,...), tant en local com al núvol? 
(B) 

3.2. Competència: Integració i reel·laboració de 
continguts. 

3.2.1. Has modificat algun arxiu que t’has 
descarregat abans, per adaptar-lo a les 
teues necessitats? (A) 

3.2.2. Planifiques activitats a partir de recursos 
que has triat d’Internet? (B) 

3.3. Competència: drets d’autor i llicències. 
3.3.1. Coneixes l’existència de continguts 

educatius de domini públic que pots 
utilitzar a les teues tasques docents? (A) 

3.3.2. Coneixes les diferències bàsiques entre 
els diferents tipus de llicències? (B) 

3.4. Competència: programació. 
3.4.1. Quan no saps resoldre un problema, 

preguntes a un/a company/a? (A) 
3.4.2. Crees  o modifiques aplicacions 

educatives senzilles? (B) 
4. Àrea 4: Seguretat. 

4.1. Competència: protecció de dispositius. 
4.1.1. Prens alguna mesura de protecció com 

contrasenyes, antivirus, ...? (A) 
4.1.2. Canvíes les contrasenyes periòdicament? 

(B) 
4.2. Competència: protecció de dades personal e 

identitat digital. 



 

4.2.1. Eres conscient que tot el que publiques a 
Internet forma part de la teua identitat 
digital per a sempre? (A) 

4.2.2. Busques activitats d’aula senzilles, que 
promouen el respecte digital i la protecció 
de dades personals? (B) 

4.3. Competència: Protecció de la salut. 
4.3.1. Coneixes els hàbits posturals correctes? 

(A) 
4.3.2. Treballes a l’aula mesures per evitar la 

adicció digital i l’assetjament? (B) 
4.4. Competència: protecció de l’entorn. 

4.4.1. Intentes aprofitar el material consumible 
(paper, tinta, …) per a limitar l’impacte de 
la tecnologia al medi ambient? (A) 

4.4.2. Apagues correctament el projector i 
ordinador quan no els necessites? (B) 

5. Àrea 5: Resolució de problemes. 
5.1. Competència: resolució de problemes. 

5.1.1. Informes dels problemes tècnics que no 
pots resoldre i expliques amb claretat la 
incidència? (A) 

5.1.2. Resols problemes tècnics habituals no 
complexos a l’aula? (B) 

5.2. Competència: identificació de necessitats i 
respostes tecnològiques. 

5.2.1. Alguna vegada has participat en un curs 
de formació en línea? (A) 

5.2.2. Selecciones ferramentes i recursos per 
aplicar-los a l’aula? (B) 

5.3. Competència: innovació i ús de la tecnologia 
digital de forma creativa. 



 

5.3.1. Utilitzes mitjans digitals de forma 
habitual? (A) 

5.3.2. Utilitzes un blog o pàgina web per publicar 
treballs de l’alumnat? (B) 

5.4. Competència: Identificació de llacunes en la 
competència digital. 

5.4.1. Apliques les TIC per millorar la teua 
metodologia docent? (A) 

5.4.2. Fas activitats per millorar la competència 
digital de l’alumnat? (B) 

 


